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Wymagane produkty: 
• Hesse Podkład izolujący PUR DP 4791-9005 
• Hesse Pasta tiksotropowa PUR ZD 3596 
• Hesse Lakier metaliczny PUR DB 42632-M19646 
• Hesse UNA- PUR DE4259x(połysk) 
 
Proszę przestrzegać zawartych poniżej wskazówek dotyczących dozowania utwardzacza i 
rozcieńczalnika, a także czasu schnięcia podczas tworzenia efektu dekoracyjnego. Należy 
pamiętać o dokładnym wymieszaniu lub zmieszaniu wszystkich niezbędnych składników. 
 
Opis/właściwości: 
Optyka metaliczna, prosta do uzyskania, na bazie produktów Hesse PUR. 
 
Obszary zastosowania: 
Sklepy, meble i wyposażenie wnętrz. 
 
Przykład procedury: 
• Materiał nośny: Płyty MDF powlekane folią 
• Szlifowanie krawędzi i profili: ziarnem 150 - 180 (odpylanie) 
• Szlifowanie folii: ziarnem 320 - 400 (odpylenie) 

• Aplikacja w zależności od struktury powierzchni 150 - 300 g/m² Hesse Podkładu 
izolującego PUR DP 4791-9005, stosunek składników mieszanki (objętościowy) 4 : 1 z 
Utwardzaczem PUR DR 4058 + 1 - 2 % Hesse Pasty tiksotropowej PUR ZD 3596 na 10 % DV 
4991 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem. Proszę dokładnie zmieszać wszystkie 
składniki. 

• Suszenie: 3 - 5 min / 20 °C 
• Tworzenie efektu: Nałożyć mocną, gładką folię z tworzywa sztucznego (np. PVC) na 

lakierowaną powierzchnię i obrzeża, docisnąć i bezpośrednio potem ściągnąć do góry. 
Proces można powtarzać w zależności od żądanego efektu. 

• Suszenie: 4 - 20 h / 20 °C 
• Dekoracyjne szlifowanie wypełniacza: ziarnem 240 (ręcznie lub szlifierką mimośrodową)  
• Aplikacja 130 – 160 g/m² Hesse Lakieru metalicznego PUR DB 42632-M19646, stosunek 

składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek 
rozcieńczalnika 30 - 40 % DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem 

• Suszenie: 4 - 20 h / 20 °C 
• Dekoracyjne szlifowanie Lakieru metalicznego PUR: ręcznie, ziarnem 600 (odpylenie)  
• Aplikacja 130 - 160 g/m² Hesse UNA-PUR DE 4259x(połysk), stosunek składników 

mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4070, dodatek rozcieńczalnika 10 
- 20 % DV 4900 do mieszaniny lakieru z utwardzaczem. Dla tego efektu optyki metalicznej 
zalecamy głęboki mat jako stopień połysku. 

• Suszenie: 16 h / 20 °C 
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Informacje odnośnie obróbki i bezpieczeństwa: 
Prosimy zapoznać się z najnowszymi informacjami technicznymi oraz kartami charakterystyki 
do poszczególnych, wyżej wymienionych produktów. 
 
Prosimy przeprowadzić lakierowanie próbne w warunkach praktycznych. 
 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i 
starannych badaniach, zgodnie z aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają 
charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego zainteresowanych odsyłamy także do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 
 


